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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het Coronavirus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen van 

het RIVM in acht genomen. 

Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. Er heeft een documentenonderzoek en 

een telefonisch interview plaatsgevonden met een medewerker. De pedagogische praktijk maakt in 

dit onderzoek geen onderdeel uit van de toetsing. De locatie is vanwege het coronavirus niet 

bezocht. Een beroepskracht is telefonisch bevraagd ten aanzien van de pedagogische praktijk. 

Hiervan is een beschrijving terug te lezen bij ‘Het pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid'. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

Kinderdagverblijf (KDV) Oqido locatie Lariksweg is gehuisvest in een gebouw aan de Lariksweg 27 

in Eibergen. Oqido locatie Lariksweg heeft op dit moment vijf stamgroepen, heeft 64 kindplaatsen 

en maakt deel uit van Kinderopvang Berkelland B.V. 

 

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In 2015 en 2017 is er sprake geweest van een houderwijziging. De houder heeft hierbij de naam 

van de locatie niet gewijzigd. Tijdens de onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 zijn er geen 

overtredingen geconstateerd op deze locatie. 

5 juli 2018, jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de domeinen Pedagogisch 

klimaat en Veiligheid en gezondheid. 

14 november 2018, nader onderzoek; overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek zijn 

geconstateerd zijn niet langer aanwezig. 

03-06-2019, jaarlijks onderzoek; Er zijn geen overtredingen geconstateerd.  

In 2020 heeft er vanwege de corona pandemie geen jaarlijks onderzoek plaats gevonden, 
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Bevindingen huidig onderzoek 

Tijdens het huidige onderzoek wordt aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldaan. 

 

Een toelichting op de bevindingen is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Algemeen Pedagogisch beleid Oqido 

mei 2020 en in het werkplan o\Oranje Kikker, versie mei 2020. Het pedagogisch 

beleidsdocumenten zijn door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. 

 

Tijdens het telefonisch interview met een beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte is 

van het pedagogisch beleid. Zij heeft uitgelegd via voorbeelden hoe zij in de praktijk de 

omschreven visie vormgeeft.  

 

Er is onder meer gesproken over: 

• de emotionele veiligheid; 

• de autonomie en zelfstandigheid; 

• overdracht van normen en waarden; 

• op welke wijze kinderen worden uitgedaagd wanneer er een taalachterstand is; 

• hoe ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van hun kind. 

 

Conclusie 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van de KDV draagt er zorg voor 

dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid vindt doorgaans 

een observatie plaats. In verband met de situatie rondom corona, heeft de toezichthouder op basis 

van de inspectiegeschiedenis besloten niet nogmaals een bezoek te brengen aan KDV Oqido 

Lariksweg. 
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Voorschoolse educatie 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 

wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 

voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 

beroepskrachten, het opleidingsplan en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 

Houder maakt gebruik van de VE-module Startblokken, dit programma is ontwikkelingsgericht. 

Doelen worden geïntegreerd binnen (spel)activiteiten en het dagelijks programma. 

 

Per 1-8-2020 zijn de eisen aangescherpt betreffende VE. Vanaf 1 augustus 2020 geldt dat de 

houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden in het pedagogisch 

beleidsplan beschrijft, hoe het aanbod voorschoolse educatie, zo concreet en toetsbaar mogelijk, is 

ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten 

minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, en 20, 

tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang, op een zo concreet en toetsbaar mogelijke 

wijze: 

• de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

• de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

• de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

• de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen, het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd 

en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 

• de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie; 

• de houder evalueert jaarlijks het beleidsplan wat de onderwerpen betreft, genoemd in het 

eerste lid, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

 

De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Algemeen Pedagogisch beleid Oqido 

mei 2020 en in het werkplan Oranje Kikker, versie mei 2020. Het pedagogisch beleidsdocumenten 

zijn door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving 

 

In het pedagogisch werkplan voor de groep de Oranje Kikker opgesteld, waarin onder andere het 

VE-beleid is opgenomen. 

 

Hierin is o.a. opgenomen: 

• de visie van de houder; 

• de betrokkenheid van ouders bij de VE; 

• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd; 

• de aansluiting richting het basisonderwijs. 

 

Openingstijden en groepsgrootte   

De houder heeft 16 kindplaatsen en is een VE-locatie. Groep de Oranje Kikker biedt VE aan van 

8.30 uur tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De 960 uur VE is een 

wettelijke vereiste. Deze moet tot stand komen van in anderhalf jaar tijd, vanaf de leeftijd van 2,5 

jaar tot aan de leeftijd waarop het kind naar het basisonderwijs gaat. Dit heeft de houder 

beschreven in het werkplan Oranje Kikker, versie mei 2020. 
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Opleiding beroepskrachten 

Op dit moment van het onderzoek zijn de beroepskrachten in het bezit van een getuigschrift met 

gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden passende opleiding die voor 

beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd. 

 

Scholingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan (VVE Opleidingsplan Oqido Eibergen/ Rekken 2020-2021) 

ontwikkelt waarin de scholing omtrent de VE is beschreven.  

 

VE-programma 

Op de groep wordt gewerkt met het erkende VE-programma Startblokken en Puk & Co. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan alle voorwaarden die worden gesteld aan het aanbod VE voor deze locatie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 

het personeel dat ten tijde van het onderzoek werkzaam is, in het bezit is van een verklaring 

omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

De onderzochte beroepskrachten en stagiaires zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag 

en zijn gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer. 

 

Conclusie:  

Aan de voorschriften betreffende VOG en inschrijving PRK wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 

van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het 

personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 

geldende beroepskwalificatie. 

 

Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.  

 

Opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder geeft aan dat er in 2020 een pedagogisch coach/ pedagogisch beleidsmedewerker is 

ingezet. Zij is in het bezit van het HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Sinds januari 2021 is 

er een vacature voor beleidsmedewerker/pedagogisch coach. De houder is een sollicitatie 

procedure gestart. 

   

Conclusie:  

Aan de onderzochte voorschriften betreffende de opleidingseisen wordt voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De presentielijst en het rooster van week 8 is ingezien door de toezichthouder. Hieruit blijkt dat er 

wordt voldaan aan de juiste inzet van beroepskrachten op het aantal kinderen dat wordt 

opgevangen. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder schrijft in het algemeen pedagogisch beleidsplan het volgende: 

 

"Eens per jaar heeft de pedagogisch medewerker een functioneringsgesprek met de 

leidinggevende. De pedagogisch coach heeft individuele gesprekken en observeert op de werkvloer 

de pedagogisch medewerker en maakt een POP en TOP met ze. Vanaf januari 2019 is het verplicht 

dat pedagogisch medewerkers een bepaald aantal uur coaching krijgen. Organisatie Oqido heeft in 

het jaar 2021, 3 locaties en 11,79 fte tot juni 2021 en 10,88 fte vanaf juni 2021. Op grond van de 

wet IKK is daarom op jaarbasis nodig: Pedagogische beleidsontwikkeling/ implementatie 3 x 50 = 

150 uur Coaching pedagogisch medewerkers tot juni 11,79 x 10 = 117,9 Coaching pedagogisch 

medewerkers vanaf juni 10,88 x 10 = 108,8 Totaal tot juni 267,9 uur per jaar Totaal vanaf juni 

258,8 uur per jaar." 

  

De houder informeert de ouders mb.t de pedagogische coach via een document in het Wenmapje 

welke wordt uitgereikt tijdens het plaatsingsgesprek.". 

 

De locatiemanager heeft tevens een overzicht aangeleverd waarbij de hoeveelheid coachingsuren 

die in 2020 aan de beroepskrachten is gegeven staan beschreven. 

 

Conclusie: 

Aan een deel van de voorwaarde is voldaan. Of iedere beroepskracht die coaching behoort te 

ontvangen ook coaching heeft gekregen kan worden beoordeeld tijdens het onderzoek in 2022. 

De houder heeft hiervoor nog heel 2021 de tijd.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV locatie Lariksweg heeft vijf stamgroepen:  

• de Oranje Muis, babygroep, maximaal 9 kinderen. 

• de Paarse Hond, babygroep, maximaal 9 kinderen. 

• de Gele Pinguïn, dreumesgroep maximaal 14 kinderen. 

• de Rode Eend, peutergroep, maximaal 16 kinderen. 

• de Oranje Kikker, VE groep maximaal 16 kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Personenregister Kinderopvang 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder is in het bezit van een actuele meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De 

meldcode voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Uit het interview met de aanwezige beroepskracht blijkt deze is op de hoogte van de inhoud, zo 

kan ze onder andere het stappenplan benoemen, kent de mogelijke signalen weet wat Veilig Thuis 

is en waarvoor deze organisatie in te schakelen is en heeft kennis m.b.t. het inschakelen van de 

vertrouwensinspecteur. 

 

Conclusie: 

Aan de onderzochte voorwaarde wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  
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- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Oqido locatie Lariksweg 

Website : http://www.oqido.nl 

Aantal kindplaatsen : 64 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Berkelland B.V. 

Adres houder : Lariksweg 27 

Postcode en plaats : 7151 XV Eibergen 

KvK nummer : 61242802 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
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Planning 

Datum inspectie : 08-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 15-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


